
Posudek školitele na průběh doktorského studia Mgr. Věry Klonzy –

Jaklové

Kol. Jaklová studovala pravěkou archeologii, ale skrze zájem o obor studia svého pozdějšího 

řeckého manžela Manolise Klonzase, který studoval v Praze klasickou archeologii, si získala 

už tehdy znalosti i o archeologii Egejské oblasti a Kréty, které využívala i při svém působení

v Národním muzeu; již tehdy ji také zaujala otázka vztahů mezi Egejskou oblastí a střední 

Evropou v době bronzové a v rané době železné.

Poté, co odjela se svým manželem na Krétu, se jí podařilo najít uplatnění i mezi řeckými 

badateli, a zejména v prestižním Americkém centru Americké archeologické školy 

v Athénách pro východní Krétu. Výborně se uplatnila jak v terénních výkopech této školy, tak

v jejich odborném zpracovávání. Získala si hluboké znalosti o starověké i středověké Krétě a 

uplatnila je ve svých anglicky i řecky psaných článcích, publikovaných ve významných 

časopisech a sbornících. Již v tomto prostředí byly také vysoce hodnoceny její organizační a 

diplomatické schopnosti, které jí umožnily vedle vlastní práce v Americkém centru také 

plodně spolupracovat s řeckými badateli i se specialisty z jiných zemí, pracujících v oboru 

krétské a řecké archeologie.  Organizovala také úspěšné konference a podílela se na praktické 

výuce terénního výzkumu a na zpracovávání nálezů z výzkumu v praktických kurzech pro 

americké studenty. Již v té době se její zájem soustředil na otázky z okruhu témat její 

pozdější práce a vedle prací materiálových se zabývala  i obecnějšími problémy 

s pozoruhodným filosofickým nadhledem. Ocenění její odborné práce jí přineslo i několik 

významných ocenění ve formě stipendií i pozvání k účasti na dalších projektech.            

Neztrácela ani spojení se svou vlastí a podporovala několik českých studentů, kteří se 

zabývali minojskou Krétou, nají jim uplatnění v tamních projektech. Vedle minojské 

civilizace se zabývala s hlubokou kompetencí – spolu se svým manželem – také tzv. 

homérským obdobím geometrického stylu a archaickým obdobím Kréty, zejména kulturou 

eteokrétských obcí tohoto raného i klasického období. Úspěšně se věnovala také byzantskému 

období před dobou arabských pirátů a zničení pobřežních osad v 7. století, ale je i 

průkopníkem studia tamního středověku doby pozdější, kdy se obyvatelstvo napřed stálo do 

hor, a pak pomalu zase vracelo do pobřežních sídel, podobně jako tomu bylo už jednou 

předtím na konci doby bronzové.

Nezanedbala ani studium památek benátského období ostrova a zejména se osvědčila  

v terénní prospekci, včetně zkoumání jen obtížně dostupných refugií v horách, jejichž terénní 

studium  vyžaduje i velkého fyzického nasazení.

Po návratu do ČR, kde nyní přednáší na Masarykově universitě, vhodně využívá svých 

sociálních vazeb mj. pro zajišťování praxe posluchač ů a kurzů zahraničních lektorů; získala 

si už pevné místo v kontextu celosvětové obce  specialistů zabývajících se egejskou a 

mediteránní archeologií.

Při přípravě svá práce doktorské disertace prokázala doktorandka rozvinula mnoho nápadů a 

později je uplatnila při instalacích a organizování projektů, exkurzí, praxí i dalších aspektů

odborné i vědecké činnosti. Vedle striktní vědy se úspěšně věnuje i popularizačním pracím a 



beletrii. Velmi se také zasloužila o spolupráci oborů na Masarykově a Karlově universitě a o 

spolupráci na poli studentských konferencí, exkurzí a také měla významný podíl též na 

přípravě  česko-slovenské spolupráce odborných skupin pro klasickou a římsko-provinciální

archeologii a archeologických společností oboru.

Práci v jejím současném stavu považuji za myšlenkově zajímavou, zralou a podnětnou a bez 

jakýchkoli pochybností ji plně doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 2. prosince 2013

prof PhDr Jan Bouzek, DrSc
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